
    

 
Alueellisen ohjausryhmän kokous 

 
 

 
 

Keski-Pohjanmaan ohjausryhmä 

 
Kokous 3/ 2019     Pöytäkirja   
 

Aika: Keskiviikko 17.4.2019 klo. klo 10.00 – 11.42   

Yhteisöklubi Sillan tiloissa Chydenia 2, 3. krs, Rantakatu 6 
 
Läsnä: 
Tarja Oikarinen-Nybacka, Soite, puheenjohtaja  
Pirjo Forss – Pennanen, Centria amk   
Minna Kallio-Järvinen, Kosti ry / Silta  
Tuija Tuorila, Ventuskartano ry    
Iiris Jurvansuu, SONet BOTNIA, esittelijä ja sihteeri 
 
Poissa: 
Jussi Salminen, Soite 
Marja Paananen, Soite    
Tanja Witick, Soite 
Niina Rantamäki, KYC   
Leena Sundell, KPedu     
Anne Sormunen, Keski-Pohjanmaan liitto     
Sanna-Mari Levijoki, Kokkotyö Säätiö s.r.  
Anne Saarijärvi, SONet BOTNIA, kehitysjohtajan sijainen 
 
 
1 § Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen 
Esitys: Puheenjohtaja avaa kokouksen ja todetaan läsnäolijat. 
Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan. 
 
2 § Esityslistan hyväksyminen  
Esitys: Hyväksytään kokouskutsun esityslista. 
Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.  
 
3 § Edellisen pöytäkirjan hyväksyminen 
Esitys: Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja. 
Päätös: Käytiin läpi pöytäkirja ja se hyväksyttiin.  
 
LIITE 1: Pöytäkirja kokouksesta 15.3.2019 
 
4 § Ajankohtaista SONet BOTNIAssa ja valtakunnallisesti osaamiskeskuksissa  

Kehitysjohtajan sijaisena toimiva Anne Saarijärvi on estynyt osallistumasta kokoukseen. Hän on valmistellut 
ajankohtaiskatsauksen, jonka esittelee kehittämissuunnittelija.  
LIITE 2: Ajankohtaista SONet BOTNIAssa ja valtakunnallisesti osaamiskeskuksissa, AS  
  
Kokouksessa käytiin läpi Liite 2, joka sisältää kehittämispäivässä 12.4. käsitellyt vuosien 2019-2020 SONet 
BOTNIAn toimintasuunnitelmaan määriteltyjä painopisteitä. Nämä teemat tullaan vielä tarkentamaan ja 
vahvistamaan johtoryhmässä.  

Toiminnan ajureina on nostettu  
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 Globalisaatio, yhteiskunnallinen muutos, maakunnallinen ja sote-muutos – Kestävä kehitys 

 Sosiaalisen puolesta puhuminen ja sosiaalisen esiin nostaminen 

 Näytön ja vaikuttavuuden mittaamisen korostuminen 

 Asiakkaan osallisuus ja valinnanvapaus 

 Ihmisten eriarvoistuminen   

Vuonna 2019 näihin saadaan lisää valtakunnallisia tavoitteita ja linjauksia nyt keväällä valmistuvien 
selvitysten tuloksina. Raportteja on kevään aikana tulossa ainakin seitsemästä teemasta ja lisäksi mm. PRO 
SOS –hankkeessa julkaistaan dokumentteja aikuissosiaalityöstä useilla teemoilla.  
Uusina avauksina SONet BOTNIAn alueelle ehdotetaan mm.  

 LAPE:n, aikuissosiaalityön (PRO SOS) ja Kansa-koulu II -kehittämistyön juurruttamista ja edistämistä 

 aiemman kehittäjäverkostotoiminnan sijaan vuositeemoja: Vuonna 2019 vaikuttavuus (käynnistyvä 
työpajakokonaisuus), ja rakenteellinen sosiaalityö sekä vuonna 2020 sosiaalityön integraatio 
(sosiaalityön sisällä, SI-SO-TE:ssa sekä lapset-aikuiset-ikäihmiset –vammaispalvelut -ulottuvuudella).  

Kansallisesti jatkuvia teemoja sosiaalialan osaamiskeskuksissa:  

 Sosiaalihuollon tutkimus /tutkimuksellisen kehittämistoiminnan ja osaamiskeskittymien 
turvaaminen Sosiaalihuollon tiedonhallinnan ja palvelujen digitalisoinnin osaamisen turvaaminen 

 OT (osaamis-ja tukikeskustoiminnan) tekeminen ja tukeminen ”tutkimuksellinen 
kehittämistoiminta” 

 
Pirjo Forss-Pennanen totesi, että samankaltaisia näkökulmia, kuten sosiaalisen näkyvyys - on tullut esiin 
myös koulutuksen puolella valtakunnallisessa sosiaalialan amk:jen työvaliokunnan verkostossa. Sosiaalisen 
näkyvyys on muutoksessa; terveydenhoidon toimijat näkyvät enemmän. Kelpoisuusvaatimuksia 
käsittelevässä verkostossa ei ollut sosiaalihuollon amk-henkilöitä. Myös integraatio on näkökulmana KOPE –
hankkeessa. Haasteena on erilainen eettinen perusta, miten näkökulmat eroavat toisistaan; 
terveydenhuollossa ohjataan ja sosiaalihuollossa osallistetaan, kuljetaan vierellä. Asiakaslähtöisessä 
ohjauksessa on huomattava vaje. Puheenjohtaja Tarja Oikarinen-Nybacka on myös puhunut 
hallitusseminaarissa hallitukselle integraatiosta ja asiakkaan erilaisista rooleista sosiaali- ja 
terveydenhuollon palveluissa.  
 
Esitys: Ohjausryhmä käy keskustelun keskeisistä asioista. Merkitään tiedoksi ohjausryhmälle. 
Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.  
 
5 §  SONet BOTNIAn Keski-Pohjanmaan toimintasuunnitelma 2019-2020  
 
SONet BOTNIAn toimintasuunnitelmaa valmisteltiin 12.4.2019 Härmässä pidetyssä johtoryhmän ja kolmen 
maakunnan alueohjausryhmien yhteisessä kehittämispäivässä. Kehittämispäivän tuloksien pohjalta 
tarkennetaan alueelliset toimintasuunnitelmat ja SONet BOTNIAn yhteinen toimintasuunnitelma vuosille 
2019 -2020. Kehittämissuunnittelija on valmistellut luonnoksen toimintasuunnitelman päivittämisestä.   
 
Esitys: Ohjausryhmä käy keskustelun päivitetyn toimintasuunnitelman luonnoksesta ja evästää 

kehittämissuunnittelijaa toimintasuunnitelman täydentämisestä.   
Päätös: Ohjausryhmä hyväksyy esitetyn toimintasuunnitelman toistaiseksi voimassaolevaksi ja sitä 

täydennetään johtoryhmän myöhemmin tekemien linjausten mukaisesti.   
 
LIITE 3: SONet BOTNIAn toimintasuunnitelma 2019-2020, Keski-Pohjanmaa 17.4.2019  
 
6 §  VERNA –hankkeen katsaus  

 
Hankejohtaja Minna Kallio-Järvinen esittelee Verna- hankkeen ajankohtaiskatsauksen. Verna-hankkeen 
kiinteä piste on valmistelussa keskussairaalan A 1 –aulaan. Seinäkkeet saadaan kokousviikolla ja kalusteet 



3 

toukokuun puolivälissä. Hankehenkilöstö päivystää 3 pv/vk kesälomataukoon saakka. Sairaalan 
vapaaehtoistoiminta käynnistyy uusissa tiloissa. Kosti ry on neuvotellut STEA:n kanssa vuoden 
lisärahoituksesta VERNA –hankkeen jatkohankkeena tai mahdollisesti muutettuna OLKA –toiminnaksi.  
 
Esitys:  Merkitään tiedoksi ohjausryhmälle. 
Päätös:  Hyväksyttiin esityksen mukaan. 
 
 
7 §    Vaikuttavuus sosiaalityössä – teemailtapäivät  

 
SONet BOTNIAn tiimi on valmistellut sosiaalipalvelujen vaikuttavuutta koskevan teemailtapäivien sarajan, 
joka toteutetaan seuraavasti:   
Kokkolasta 10.6.2019 Vaikuttavuus monialaisissa palveluissa  
 
Alustava suunnitelma teemailtapäivien sarjasta:  
 

1. Vaikuttavuus ja monialainen yhteistyö/Kokkolassa ma 10.6.2019 klo 12-15.30                              
12.00 -12.15    Vaikuttavuuden teemailtapäivien sarjan esittely,  

vs. kehitysjohtaja Anne Saarijärvi, SONet BOTNIA   
12.15 – 13.45   Monialainen yhteistyö ja palveluintegraation muotoilu, palvelujärjestelmäkehityksen 

erityisasiantuntija, VTT Anne Määttä, Diakonia-ammattikorkeakoulu  
13.45 – 14.15 kahvitauko 
14.15 – 15.00 Kompassi –toimintakyvyn mittauksen työvälineen esittely, erityisasiantuntija Taru Arnkil,  

FCG Konsultointi oy  
15.00 -15.30     Yhteenveto ja loppukeskustelu. 

                                
2. Osallisuus ja kohtaaminen vaikuttavuuden edellytyksenä/Seinäjoella/to 12.9.2019 klo 12-15.30 
-Tutkimuksellinen näkökulma osallisuuteen ja kohtaamiseen, Professori Liisa Häikiö, Tampereen yliopisto 
-Paneelihaastattelu: Millaisia hyviä, testattuja käytäntöjä maakunnissa on: asiakasraadit, 
asiakaskehittäjäryhmät, palautekyselyt ym. 
- Asiakkailta ja työntekijöiltä esityksiä liittyen osallisuuteen ja kohtaamiseen                
 
3. Vaikuttavuus sosiaalityön käytännöissä/Vaasassa to 31.10.2019 klo 12-15.30 
-Luento: Sosiaalityön vaikuttava johtajuus tutkimukseen perustuen  
-Sosiaalityön lähijohtaminen ja johtaminen                                                                         
-Työntekijöiden paneeli haastatteluna (eri alojen sosiaalityöntekijöitä): Miten vaikuttavuus näkyy minun 
työssäni 

 
Esitys: Merkitään tiedoksi ohjausryhmälle.  
Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.  
 
8 § Sosiaalihuollon tiedonhallinnan ja palvelujen digitalisoinninosaaminen turvattava 

 
Sosiaalialan osaamiskeskuksien johtajat ovat valmistelleet valtakunnallisen kannanoton sosiaalihuollon 
tiedonhallinnan ja palvelujen digitalisoinninosaamisen turvaamisesta. Kannanotto on välitetty STM:n ja 
THL:n johtaville viranhaltijoille sekä valtakunnallisen Digi arkeen –neuvottelukunnan jäsenille.  
 
LIITE 4: Osaamiskeskusjohtajien kannanotto sosiaalihuollon tiedonhallinta ja digitalisointi 3.4.2019  
 
Esitys: Merkitään tiedoksi ohjausryhmälle.  
Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.  
 
9 § Osallistujien katsaukset ajankohtaistilanteeseen 
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Alueohjausryhmä on sopinut, että joka kokouksessa varataan aikaa osallistujien ja heidän omien 
organisaatioidensa ajankohtaisen tilanteen esittelyyn. Samalla voi tiedottaa muita toimijoita tulossa 
olevista asioista. Osallistujia pyydetään lähettämään sähköpostissa nämä esittelyt Iiris Jurvansuulle 
liitettäväksi esityslistaan ja pöytäkirjaan. 
 
Yhteisöklubi Silta – Kosti ry  

Järjestö 2.0 –hankkeen väliraportti on valmis. Nämä järjestöhankkeet päättyvät valtaosa v 2019 
lopussa. Vain yksittäisiä voi jatkua. Sillan toiminta jatkuu toistaiseksi entisellään. Väkimäärä eri 
tapahtumiin on kasvanut ja on puhetta mm. siitä, että tarvittaisiin emäntä huolehtimaan 
kokousjärjestelyistä. Ryhmiä mm. Finnish Club, opiskelijoita Centrialta, potilasyhdistyksistä ja 
vertaistukiryhmiä.  

 
Centria amk  

Hakijoita opintoihin oli runsaasti, yli 3 hakijaa/aloituspaikka päiväopetuksessa ja yli 10 hakijaa/paikka 
monimuoto-opetuksessa Ylivieskassa. Sosiaalialan lehtorin paikkaan on 12 hakijaa. Työn arki 
tasaantuu rekrytoinnin myötä. Pirjo Forss-Pennanen on mukana sosiaalialan amk –verkostossa. 
SOTELICA ?, valvoo sosiaalialaan liittyvää kehitystä, esim. kelpoisuusehdot. Pirjo on mukana myös 
varhaiskasvatuksen foorumissa. Ohjauksellinen näkökulma korostuu sosiaalisen esiin nostamisessa. 
  

Ventuskartano ry 
”Vanha aika” on pantu pakettiin ja tilinpäätös on hyväksytty. Uusi toiminta toimijana, joka tukee 
avustuksin yhdistyksen tarkoitusta toteuttavaa kehittämistoimintaa. Tuija Tuorila on tehnyt 
ehdotuksen, että yhdistys kutsuisi yhteistyökumppaneita neuvottelukuntaan.   

 
Esitys: Käydään läpi ennalta lähetetyt ajankohtaiskatsaukset ja muut kokousajan puitteissa.  
Päätös: Osallistujat kertoivat ajankohtaiskatsaukset, jotka merkittiin tiedoksi ohjausryhmälle.  
  
10 § Tiedoksi  
 

1. Soiten hakema ENTER! Eteenpäin elämässä on saanut rahoituspäätöksen. hanke alkoi 1.4.2019 ja 
kestää 3 vuotta 28.2.2022 saakka. Tavoite on 16-45 –vuotiaiden riippuvuuksista kärsivien 
henkilöiden osallisuuden lisääminen ja köyhyyden torjunta. Hankkeen budjetti on yli 807.000 € ja 
siihen rekrytoidaan aluksi kaksi hanketyöntekijää ja kaksi kokemusasiantuntijaa. 
Hyvinvointikoordinaattori Tuija Tuorila Soiten kehittämisyksiköstä toimii hankejohtajana. 
Tavoitteena on luoda matalan kynnyksen toimintamalli, eri puolille maakuntaa pisteitä 
kohderyhmälle, yksilö- ja ryhmätoimintaa, hyödyntäen olemassaolevaa verkostotoimintaa. Myös 
toimijaverkostoa kehitetään kohtaamaan ja tukemaan kohderyhmän osallisuutta. Hankkeeseen 
sisältyy myös kokemusasiantuntijuuden toimintamallin kehittäminen Soitelle.   
 

2. PRO SOS-hankkeeseen liittyvän Maakunnallistuva aikuissosiaalityö –verkoston skype-kokouksessa 
28.3. esiteltiin Keski-Pohjanmaan aikuissosiaalityön malli ja sen valmistelu, Marja Paananen ja Iiris 
Jurvansuu valmistelivat esityksen Kalle Tornbergin tilasto- ja ppt-aineiston tuella.  

 
3. Pohjalaismaakuntien PRO SOS –hankkeen päätösseminaari on Härmän kylpylässä 9.5.2019.  

 
4. Vuoden 2018 toimintakertomuksen arviointiin saapui lopulta kahdeksan vastausta. Myös avoimen 

palautteen kohtiin tuli hyvin vastauksia, joita on huomioitu toimintasuunnitelman päivittämisessä. 
Kooste arvioinneista ja avoimista palautteista on liitteenä.  
 

5. Ikäihmisten palveluita koskevan raportin Hoivakodin kulttuuria muuttamassa 
http://shop.kuntaliitto.fi/product_details.php?p=3141 

 

http://shop.kuntaliitto.fi/product_details.php?p=3141
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6. Hallituksen kärkihankkeiden valtakunnallinen arviointiraportti on valmistunut ja julkaistu 
https://stm.fi/hankkeet/karkihankkeiden-arviointi 

 
Esitys: Merkitään tiedoksi. 
Päätös: Merkittiin tiedoksi ohjausryhmälle. 
 
11 §  Muut asiat 

 
Päätös: Toukokuussa ei pidetä alueohjausryhmän kokousta.  Seuraava kokous on perjantaina 14.6. klo 

10.00. 
 
12 §  Kokouksen päättäminen  

 
Päätös: Puheenjohtaja kiitti osallistujia ja päätti kokouksen klo 11.42.  

https://stm.fi/hankkeet/karkihankkeiden-arviointi

